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Sociedade anônima. Assembléia geral
extraordinária. Sociedade fechada. Convocação.
Procedimentos previstos no ‘acordo de
acionistas’. Comunicação via fax. Legalidade.
A incidência art. 294, que permite às
companhias fechadas a convocação de assembléia
geral mediante o envio de anúncios, cinge-se às
companhias fechadas, cujo patrimônio líquido
seja inferior ao limite especificado. A não
comprovação desta última circunstância, que é
ônus atribuído à própria companhia, afasta a
aplicação daquele dispositivo.
Entretanto, é possível que o ‘acordo de
acionistas’ regule os procedimentos convocatórios
de forma distinta daquela prevista em lei. As
formalidades legais visam a resguardar os direitos
dos acionistas, que têm índole patrimonial e
disponível. Portanto, estes acionistas podem
dispensá-las através de ‘acordo’ – que nas
sociedades fechadas pode ser firmado por todos os
integrantes do quadro societário, passando a
regular as matérias naquele previstas.

DATASUL S/A fez pedido de reconsideração,
insurgindo-se contra as exigências feitas ao arquivamento da ata assembléia
geral extraordinária realizada em 08.01.2004.
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Todas as exigências baseiam-se na circunstância de que
não há regular convocação dos acionistas para as assembléias. Em resposta,
alega a requerente que as convocações seguiram o procedimento
convencionado no acordo de acionistas, cuja observância teria suprido as
exigências impostas.
A convocação para assembléia geral rege-se pelo art. 124
do LSA. Neste dispositivo, há a imposição de uma série de formalidades, cuja
finalidade é certificar a existência da efetiva comunicação aos acionistas,
atendendo-se assim ao princípio da publicidade.
Em parecer anterior (nº 129/03), esta Procuradoria
entendeu que à companhia em questão – DATASUL S/A – aplicava-se o art.
294 da LSA, cujo sentido é o de simplificar os procedimentos convocatórios
em relação às companhias fechadas, notadamente àquelas compostas por
poucos acionistas, em que os laços entre eles são mais estreitos.
Diante da aplicação do dispositivo citado, concluiu-se
então que eram inexigíveis as formalidades convocatórias do art. 124 da LSA.
Entretanto, a assessoria técnica, desta feita, questiona a
aplicação do 294 à companhia ora requerente, ressaltando a não comprovação
da circunstância de que seu patrimônio líquido seja inferior a um milhão de
reais.
De fato, a requerente não comprovou tal circunstância.
Note-se, além disso, que a incidência do art. 294 está condicionada à sua
demonstração. Não basta que a companhia seja de capital fechado e tenha
poucos acionistas; é necessário, também, a demonstração de que seu
patrimônio líquido seja inferior ao limite legal.
Do contrário, não teria sentido o parágrafo 3o do art. 124
da LSA. Se a condição à incidência do art. 294 fosse apenas o caráter
‘fechado’ da companhia, não haveria razão para a regra do art. 124, § 3o, que
expressa formalidades específicas aplicáveis a este tipo de sociedade anônima.
Portanto, sob um prisma estritamente legal, tem
procedência a exigência oposta ao arquivamento da ata.
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2. Entretanto, há ainda um aspecto a sopesar-se. Refirome ao ‘acordo de acionistas’, em que estão expressamente previstos os
procedimentos convocatórios relativos às assembléias da companhia.
Quando enfocamos este aspecto da questão, aí então o
caráter ‘fechado’ da companhia tem grande relevo.
Nas companhias abertas, os ‘acordos de acionistas’ são
firmados, necessariamente, por alguns dos acionistas, geralmente com vistas a
regular o exercício do direito ao voto ou os procedimentos para a aquisição ou
venda de ações. Considerando as características deste tipo societário, seria
impossível que todos acionistas convolassem um tal ‘acordo’, dada a própria
mobilidade inerente à circulação de suas ações.
Já nas companhias fechadas, tais ‘acordos’ podem ser
firmados por todos os acionistas, haja vista o número limitado de pessoas a
compor o quadro acionário. Portanto, nestas companhias o acordo de
acionistas pode ser mais amplo, abarcando uma gama variada de matérias.
Diante disso, nada impede que o acordo de acionistas, nas
companhias fechadas, regule os procedimentos concernentes à convocação de
acionistas. E nada impede, tampouco, que este ‘acordo’ afaste formalidades
previstas na lei, tidas como prescindíveis pelos seus firmatários. Lembre-se
que os direitos decorrentes da ações são disponíveis; portanto, os
procedimentos legais cujo sentido é garantir o exercício destes direitos
também podem ser afastados pelos respectivos titulares.
É preciso não olvidar que a LSA está informada pelo
princípio da publicidade, porquanto a estrutura ‘típica’ das sociedades
anônimas é aquela peculiar às companhias abertas, cujo universo de acionistas
é necessariamente mutante e instável. Logo, nestas companhias é fundamental
que se dê ampla publicidade às convocações, haja vista a própria dispersão
dos acionistas.
Nas companhias fechadas, estas regras podem ser
mitigadas. Considerando que o quadro acionário é estanque e definido, as
regras convocatórias podem ser dispostas em atenção à vontades dos próprios
acionistas, sempre lembrando que os direitos decorrentes das ações têm
conteúdo patrimonial e disponível.

3

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Administração
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Procuradoria Geral

Assim, diante das regras constantes do ‘acordo de
acionistas’, que prevê procedimentos convocatórios distintos dos exigidos na
lei, foi regular a convocação para o ato em questão, que positivamente atendeu
àquelas regras, conforme se nota a partir dos comprovantes de envio de facsimile aos acionistas (em anexo às atas assembleares).
Ante

o

exposto,

opina-se

pela

procedência

da

reconsideração.

Florianópolis, 13 de maio de 2004.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da Jucesc
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